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مستخمص البحث
إف البحث في المدارس النحكية قد شغؿ حي از كاسعا في الفكر النحكم الحديث،
كلـ يأؿ الباحثكف جيدا في الكقكؼ عمى تاريخ ىذه المدارس كالتأصيؿ ليا كتثبيت
تممس
أصكليا التي تميز كاحدة مف األخرل ،فقد اجتيد الكثير مف عممائنا في ٌ

يصح أف نطمؽ
األصكؿ أك المعايير التي يجب أف تتكافر في فكر نحكم ما لكي
ٌ
عميو مصطمح ( مدرسة ) أك ( مذىب ) أك غيرىما مف المصطمحات التي نقرؤىا في
كتب المدارس النحكية .
كأصبحنا نق أر أيضا خالفات كانت حادة ػ أحيانا ػ بيف الدارسيف في حقيقة كجكد
المدارس النحكية ،كتراكح ىذه الفكرة بيف الحقيقة كالكىـ  ،فمنيـ مف أقر بكجكد
تكسع في ذلؾ فجعؿ المدارس أكثر مف
مدرستي البصرة كالككفة فقط  ،كمنيـ مف ٌ
اثنتيف ،فأضاؼ مدرسة بغداد كالشاـ كاألندلس  ،كمنيـ مف اكتفى بالقكؿ بكجكد
مدرسة نحكية كاحدة فحسب كىي المدرسة البصرية.
كميما يكف مف أمر فأنا في ىذا المكضع لف أتكمـ عمى إشكالية التأصيؿ
لممدارس النحكية،كلكف سأسمط الضكء عمى إشكالية أخرل ربما باتت مف البديييات
في نظر معظـ الباحثيف إف لـ يكف جميعيـ  ،كقد ال يراىا بعضيـ إشكاال  ،كلكف
إمعاف النظر في كتب المدارس النحكية كما كضعت ق مف سمات لمنحك البصرم
تجعمنا نتساءؿ  :ىم ٍف مف النحاة يمكف أف يعد رائدا لممدرسة البصرية؟ ،كالسؤاؿ
بصيغة ( متى ) ضركرة في ىذا الشأف كمؤدل ذلؾ  :متى صيغت إرىاصات ما
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عد كتاب سيبكيو امتدادا أصيال أك أصميا
يس ٌمي بمذىب البصرة أك البصرييف ؟ ،كىؿ يي ٌ
المبرد كأبي بكر ٱبف السراج كغيرىـ ؟ .
لمدرسة البصرة كما مثمتيا كتب ٌ
البد مف التنبيو عمى
كقبؿ الخكض في غمار اإلجابة عف السؤاالت المتقدمة ٌ
أننا نقصد بالمدرسة ػ ىنا ػ الفكر النحكم عمى مستكيي التنظير كالتطبيؽ ،أك عمى

مستكيي منيجي البحث كالتأليؼ.
كعميو ينبغي أف نتكقؼ قميال عند مفيكـ لفظة ( مدرسة ) في نظر الباحثيف ،
كمف ثىٌـ نحاكؿ تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى ىم ٍف يعدٌ رائدا لمدرسة البصرة النحكية ،
لنستكشؼ بذلؾ حقيقةػ أظنيا ػ عمى قدر كبير مف األىمية.
كال يفك ت البحث أف يعرض كذلؾ لممعايير المنيجية كالفكرية التي استخمصيا
الباحثكف مف كتب نحاة البصرة  ،ليحكمكا ببصرية ىذا العالـ دكف ذاؾ .
بعدىا فك ار
فالبحث سيأخذ عمى عاتقو ميمة بياف أف كالدة المدرسة البصرية ٌ

نحكيا يعرؼ بما يعرؼ مف سمات منيجية رسميا الباحثكف ليذا الفكر إنما جاءت
متأخرة عمى زمف تأليؼ كتاب سيبكيو ،كأف ىذه السمات ال نجد ليا صدل كاضحا
مممكسا في المنيجية التي اعتمدىا سيبكيو في كتابو ،كاف كاف كتابو ىك المنطمؽ
األكؿ لمنحك العربي عمكما كلمنحك البصرم خصكصا .
كىي محاكلة الستكشاؼ الجديد كبث قناعات استشعرتيا كأنا اق أر في كتب
المدارس النحكية ،أللحظ أف مساحة كانت حاضرة بيف سيبكيو كمالمح الفكر
البصرم التي قرأتيا في ىذه الكتب  ،إذ إف سيبكيو بفكره النحكم كاف بعيدا عنيا .
كغايتنا في ذلؾ خدمة لغتنا العزيزة ك إضافة ماىك مفيد لدارسي العربية كمحبييا
عز كجؿ .
 ،كما التكفيؽ إال بالتككؿ عمى البارم ٌ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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مدخل :
كالصالة كالسالـ عمى خاتـ االنبياء كالمرسميف كاؿ بيتو كاصحابو اجمعيف كبعد
..
فإف البحث في المدارس النحكية قد شغؿ حي از كاسعا في الفكر النحكم الحديث،
كلـ يأؿ الباحثكف جيدا في الكقكؼ عمى تاريخ ىذه المدارس كالتأصيؿ ليا كتثبيت
تممس
أصكليا التي تميز كاحدة مف األخرل ،فقد اجتيد الكثير مف عممائنا في ٌ

يصح أف نطمؽ
األصكؿ أك المعايير التي يجب أف تتكافر في فكر نحكم ما لكي
ٌ
عميو مصطمح ( مدرسة ) أك ( مذىب ) أك غيرىما مف المصطمحات التي نقرؤىا في
كتب المدارس النحكية .
كأصبحنا نق أر أيضا خالفات كانت حادة ػ أحيانا ػ بيف الدارسيف في حقيقة كجكد
المدارس النحكية ،كتراكح ىذه الفكرة بيف الحقيقة كالكىـ  ،فمنيـ مف أقر بكجكد
تكسع في ذلؾ فجعؿ المدارس أكثر مف
مدرستي البصرة كالككفة فقط  ،كمنيـ مف ٌ
اثنتيف ،فأضاؼ مدرسة بغداد كالشاـ كاألندلس  ،كمنيـ مف اكتفى بالقكؿ بكجكد
مدرسة نحكية كاحدة فحسب كىي المدرسة البصرية.
كميما يكف مف أمر فأنا في ىذا المكضع لف أتكمـ عمى إشكالية التأصيؿ
لممدارس النحكية،كلكف سأسمط الضكء عمى إشكالية أخرل ربما باتت مف البديييات
في نظر معظـ الباحثيف إف لـ يكف جميعيـ  ،كقد ال يراىا بعضيـ إشكاال  ،كلكف
إمعاف النظر في كتب المدارس النحكية كما كضعت ق مف سمات لمنحك البصرم
تجعمنا نتساءؿ  :ىم ٍف مف النحاة يمكف أف يعد رائدا لممدرسة البصرية؟ ،كالسؤاؿ
بصيغة ( متى ) ضركرة في ىذا الشأف كمؤدل ذلؾ  :متى صيغت إرىاصات ما
عد كتاب سيبكيو امتدادا أصيال أك أصميا
يس ٌمي بمذىب البصرة أك البصرييف ؟ ،كىؿ يي ٌ
المبرد كأبي بكر ٱبف السراج كغيرىـ ؟ .
لمدرسة البصرة كما مثمتيا كتب ٌ
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البد مف التنبيو عمى
كقبؿ الخكض في غمار اإلجابة عف السؤاالت المتقدمة ٌ
أننا نقصد بالمدرسة ػ ىنا ػ الفكر النحكم عمى مستكيي التنظير كالتطبيؽ ،أك عمى
مستكيي منيجي البحث كالتأليؼ.
كعميو ينبغي أف نتكقؼ قميال عند مفيكـ لفظة ( مدرسة ) في نظر الباحثيف ،
كمف ثىٌـ نحاكؿ تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى ىم ٍف يعدٌ رائدا لمدرسة البصرة النحكية ،
لنستكشؼ بذلؾ حقيقةػ أظنيا ػ عمى قدر كبير مف األىمية.
كال يفك ت البحث أف يعرض كذلؾ لممعايير المنيجية كالفكرية التي استخمصيا
الباحثكف مف كتب نحاة البصرة  ،ليحكمكا ببصرية ىذا العالـ دكف ذاؾ .
بعدىا فك ار
فالبحث سيأخذ عمى عاتقو ميمة بياف أف كالدة المدرسة البصرية ٌ
نحكيا يعرؼ بما يعرؼ مف سمات منيجية رسميا الباحثكف ليذا الفكر إنما جاءت

متأخرة عمى زمف تأليؼ كتاب سيبكيو ،كأف ىذه السمات ال نجد ليا صدل كاضحا

مممكسا في المنيجية التي اعتمدىا سيبكيو في كتابو ،كاف كاف كتابو ىك المنطمؽ
األكؿ لمنحك العربي عمكما كلمنحك البصرم خصكصا .
كىي محاكلة الستكشاؼ الجديد كبث قناعات استشعرتيا كأنا اق أر في كتب
المدارس النحكية ،أللحظ أف مساحة كانت حاضرة بيف سيبكيو كمالمح الفكر
البصرم التي قرأتيا في ىذه الكتب  ،إذ إف سيبكيو بفكره النحكم كاف بعيدا عنيا .
كغايتنا في ذلؾ خدمة لغتنا العزيزة ك إضافة ماىك مفيد لدارسي العربية كمحبييا
عز كجؿ .
 ،كما التكفيؽ إال بالتككؿ عمى البارم ٌ
أوال ـ مفهوم لفظة ( مدرسة ) او ( مذهب ) :
تتبع مصطمح ( مدرسة ) أك غيره مف المسميات
لـ يكفٌر الباحثكف جيدا في ٌ
مكحد أك خط فكرم متشابو ،
التي كجدكىا تالئـ فكرة اجتماع النحكييف عمى منيج ٌ

أم
كقرأنا الكثير مف التعريفات  ،كلسنا ىنا بصدد عرض ىذه التعريفات أك بياف ٌ
المصطمحات أقرب الى التعبيرعف فكرة مدرسة أك مذىب  ،كانما سيعرض البحث

و
نعد ىذا النحكم أك
لبعض منيا  ،كالغاية مف ذلؾ ىك معرفة الى إم مدل
يصح أف ٌ
ٌ
ذاؾ رائدا ليذه المدرسة أك مؤسسا ليا في ضكء مفاىيـ ىذه التعريفات  ،كنذكر منيا
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ماقالو د .أحمد مكي األنصارم في تعريؼ ( المدرسة )  (( :اتجاه لو خصائص
مميزة ينادم بيا فرد أك جماعة مف الناس ثـ يعتنقيا آخركف ))(.)1

كعرفيا د.أحمد مختار عمر بقكلو  (( :كجكد جماعة مف النحاة بينيـ رباط مف
ٌ
البد أف يككف ىناؾ الرائد الذم يرسـ الخطة
كحدة الفكر كالمنيج في دراسة النحك  ،ك ٌ

كيحدد المنيج  ،كالتابعكف أك المريدكف الذيف يقتفكف خطاه  ،كيتبنكف منيجو كيعممكف
كتكضح أثره
عمى تطكيره كالدفاع عنو )) ( ، )2كاشترط ليا استم اررية المنيج كالبقاء
ٌ
فيمف يتمك مؤسس المدرسة أك رائدىا(.)3
كذىب د .عبد العاؿ سالـ مكرـ إلى أف المدرسة التككف مدرسة (( إال اذا

تكحدت فييا األىداؼ كتناسقت األصكؿ  ،كتميزت مناىجيا بطابع خاص ))(.)4
تبناىا الباحثكف في طريقيـ الى التنظير
كغير ذلؾ العديد مف التعريفات التي ٌ
ماتقدـ نجد أف ىذه التعريفات اتفقت ػ
لمفيكـ فكرة المدرسة النحكية  ،كبالنظر الى
ٌ
عمى اختالؼ عباراتيا ػ في أف مالمح المدرسية تتمخص في اآلتي :

مكحدة أك متشابية عمى مستكيي التنظير
التميز بمنيج كاحد أك سمات منيجية ٌ
1ػ ٌ
مكحد.
كالتطبيؽ أك االلتزاـ بخط فكرم ٌ

عد المبتكر ليا .
كي ٌ
2ػ كجكد رائد يؤسس المدرسة كيقكد خطيا الفكرم ي
كتكضح أثره في آثارىـ العممية .
3ػ امتداد المنيج فيمف يتمك ىذا الرائد أك المؤسس
ٌ
تممس ىذه الخصائص أك المالمح في فكر ىم ٍف يع ٌد رائدا لمدرسة
كسنحاكؿ ٌ
البصرة النحكية عمى ماكجدناه في كتب المدارس النحكية.
إف الناظر في كتب المدارس النحكية يجد أف معظـ الباحثيف ػ إف لـ يكف
جميعيـ ػ ييقرف بيف نشأة النحك العربي كنشأة المدرسة البصرية ؛ لذلؾ يبدؤكف
مبرر منيجيا ؛
كالميـ عمى نشأة النحك أكال ثـ نشأة المدرسة البصرية  ،كىذا أمر ى
ألف نشأة النحك العربي كانت بصرية ػ كما ىك معركؼ ػ كمنيا انطمقت بكاكير

الدراسات المغكية عمكما  ،أما المدرسة البصرية ،فال تكاد مالمحيا تظير لمكجكد
كاضحة حتى عيد سيبكيو ككتابو  ،إال أف بعض الباحثيف أشار إلى أف مف النحاة
عده استاذا ليذه المدرسة  ،فالدكتكر شكقي ضيؼ يقكؿ  (( :كنبدأ بأبي
األكائؿ ىم ٍف ٌ
عد بحؽ استاذ المدرسة البصرية  ،)5( ))...كينقؿ بعد ذلؾ بعض
اسحاؽ الذم يي ٌ
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الركايات عنو في مؤاخذاتق لبعض الشعراء مف أمثاؿ الفرزدؽ  ،ثـ يشير إلى أنو لـ
يصؿ إلينا كتاب نحكم عنو  ،كانما يكتفي بتمؾ المالحظ أك المناظرات التي حدثت
()6

بينو كبيف الشعراء

.

كنص الدكتكر شكقي ضيؼ ييشعر بأف مدرسة البصرة النحكية تبدأ بأبي اسحاؽ
يصح القكؿ بكجكد
الحضرمي  ،كلكف كيؼ يتفؽ ذلؾ كالنحك لـ يكتمؿ بعد ؟كىؿ
ٌ
مدرسة بصرية نحكية كالنحك العربي مازاؿ في طكر النشأة ؟،كىذا أمر ذكره الدكتكر

عد بحؽ
قدمناه أف الخميؿ يي ٌ
شكقي ضيؼ نفسو  ،إذ قاؿ (( :ككاضح مف كؿ ما ٌ
كاضع النحك العربي  ،في صكرتو المرٌكبة سكاء مف حيث عكاممو كمعمكالتو الظاىرة
كالمقدرة أك مف حيث ما يجرم فيو مف شكاىد كمف عمؿ ك أقيسة ))...

( ،)7كىذا

النص جاء تاليا لكالمو عمى أبي اسحاؽ الذم ييشعر بأف نشكء المدرسة البصرية
بدأت أبي اسحاؽ كاكتماؿ النحك العربي انتيى عمى يد الخميؿ بف أحمد  ،كلك
يعكست الصكرة فقمنا إف نشأة النحك العربي بدأت بأبي اسحاؽ مف غير أف نسـ ذلؾ
عد أبا اسحاؽ رائدا أك استاذا
النحك بسمة المدرسية لكانت العبارة أدؽ  ،كاال فكيؼ ين ٌ
لممدرسة البصرية كالنحك لـ يكتمؿ إال عمى يدم الخميؿ ؟  ،إذ اليعقؿ أف تظير

المدرسة البصرية إلى الكجكد قبؿ اكتماؿ النحك كنضجو  ،فالمدرسية ليست سابقة
عمى اكتماؿ النظرية النحكية  ،بؿ ىي تالية لو .
تصرح بنسبة تأسيس ىذه المدرسة إلى أحد كىذا
أما د .خديجة الحديثي فمـ ٌ
قدمتيا عندما ترجمت ألكائؿ النحاة  ،أما الخميؿ
يظير في تضاعيؼ البحكث التي ٌ
صرحت بأنو ىم ٍف اكتمؿ النحك العربي عمى يديو  ،إذ قالت  (( :تمت عمى يد
فقد ٌ
الخميؿ دراسة النحك العربي كبمغت مرحمة النضج كالكماؿ عمى يديو . )8())...

كعميو فإننا النجد في الكتابيف السابقيف ػ عدا اإلشارة المتقدمة إلى ابي اسحاؽ
مايصرح بنسبة تأسيس ىذه المدرسة النحكية إلى الخميؿ بف أحمد أك
الحضرمي ػ
ٌ
تمميذه سيبكيو  ،كىك أمر الفت لمنظر كقد ٌنبيت عميو الباحثة حناف قادر أميف إذ
قالت  (( :إف أغمب كتب المدارس ذكرت مؤسسي مدارس النحك  ،كال بحسب

المدرسة التي عرض ليا  ...فيما عدا مؤسس مدرسة البصرة النحكية  ،إذ ال يختمؼ

في ذلؾ  ،فالخميؿ ىك الشيخ األكؿ كسيبكيو مف بعده ))(.)9
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عدت السككت عف التصريح بمؤسس المدرسة البصرية تصريحا
فالباحثة إذف ٌ
بأف الخميؿ ىك األكؿ كسيبكيو ىك الثاني .
كالكاقع أف ىذا السككت عف مؤسس المدرسة البصرية إنما جاء إليماف الباحثيف
بأف نشأة النحك العربي اقترنت زمانيا كمكانيا بنشأة النحك البصرم أك المدرسة
بحد ذاتو ظيك ار لبكادر المدرسة
البصرية  ،ككأف ظيكر بكادر عمـ النحك كأكلياتو كاف ٌ
البصرية  ،فإذا كانت نشأة النحك كاكتمالو قد انتيت إلى الخميؿ بف أحمد  ،فتأسيس
المدرسة البصرية ستنتيي إليو في ضكء ىذا المفيكـ .
كىذا أمر فيو نظر ؛ ألننا لك أردنا تطبيؽ مفيكـ لفظة ( مدرسة ) ػ المتقدـ ذكره
انتياء بسيبكيو ،
في البحث ػ عمى أكليات النحك العربي بدءا بأبي األسكد الدؤلي ك ن
لحدثت فجكة بيف مفيكـ المفظة كمدل انطباقيا عمى المكركث النحكم الذم أيثر عف
أكائؿ النحاة؛ ألف النحك العربي في أكلياتو لـ يكف في حقيقتو سكل مكاقؼ أك حكادث
لغكية ػ إف ثبتت صحة كقكعيا أك لـ تثبت ػ جاءت عمى الفطرة كالسميقة المغكية  ،كلـ
تقصدا  ،بؿ إف فكرة تأسيس مدرسة
يكف أبك األسكد أك غيره مف المتقدميف
يتقصدىا ٌ
ٌ
ذات بعد منيجي فكرم لـ تكف تخطر في باليـ  ،كيؼ كالنحك مازاؿ في أكؿ خطاه
نعد أبا
كلـ تقـ لو قائمة؟  ،كبذلؾ النستطيع ػ في ضكء مفيكـ المدرسة المتقدـ ػ أف ٌ
األسكد أك ابا اسحاؽ الحضرمي مؤسسي مدرسة البصرة النحكية  ،بؿ منيما بدأ
النحك العربي يخطك خطاه األكلى نحك النضج كاالستكاء كاالكتماؿ عمى يدم الخميؿ
كتمميذه سيبكيو .
أما الخميؿ بف أحمد  ،فإف أحد الباحثيف كىك أستاذنا الفاضؿ د .محمد حسيف
يصرح في بحث نشره في مجمة المكرد عنكانو ( في المدارس النحكية )
آؿ ياسيف ٌ
بأف الخميؿ ليس مؤسس المدرسة البصرية كانما ىك سيبكيو  ،فيقكؿ  (( :الخميؿ
الذم ىك البصرم كال ككفي بالمعنى الدقيؽ ليذيف االصطالحيف مف الناحية العممية
كبعض مف المحدثيف أنو رأس مدرسة
مصنفاتيـ
عده القدماء في
المنيجية  ،ال كما ٌ
ٌ
ه
البصرة  ،كليس مايدفعيـ إلى ذلؾ إال ككنو بصرم المدينة فييا عاش كترٌبى  ،كىذا

لعده بصرم المدرسة ؛ ألف المدرسة كاف اكتسبت اسميا مف المكاف األكؿ
اليكفي ٌ
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الذم نشأت فيو إال إنيا تتخذ بعد ذلؾ صفات كخصائص عممية ال عالقة ليا

بالمكاف  ،فالخميؿ عمى ىذا ليس بصرم المذىب .)10())...

كالكاقع أف عبارات األستاذ الفاضؿ كاف فييا الشيء الكثير مف الدقة  ،إذ
لعده مؤسسا لمدرستيا النحكية  ،كالسيما أف
اليكفي انتماء الخميؿ إلى البصرة مكانا ٌ
عما
االستاذ الفاضؿ ٌنبو عمى أف تغيي ار أك تغاي ار حدث في منيج النحاة بعد الخميؿ ٌ

يعرؼ لدل الخميؿ مف سمات منيجية  ،كلكف ىذا التغاير لـ يبدأ بسيبكيو ػ كما قاؿ
صرح بأف منيج سيبكيو اختمؼ عف منيج استاذه الخميؿ
بذلؾ األستاذ الفاضؿ ػ  ،إذ ٌ

()11

 ،كلكننا في ىذا البحث سنحاكؿ اثبات أف ىذا التغاير أك االختالؼ في المنيج

لـ يبدأ بسيبكيو بؿ بدأ بعده ،إذ كيؼ يحدث ىذا التغاير كنحف لـ نعيد نحكا لمخميؿ
ليعد
إال ما نقمو عنو سيبكيو في كتابو ،بؿ يذىب بعض الباحثيف إلى أبعد مف ذلؾ ٌ
الكتاب برمتو لمخميؿ بف أحمد كليس لسيبكيو فضؿ فيو إال النقؿ كالتبكيب ،كمنيـ
الدكتكر ميدم المخزكمي في بحث لو حمؿ عنكاف
()12

( الكتاب ) ،ففي بحثو

 ،كىذا التصريح مع مافيو مف نظر

يصرح بنسبة الكتاب ٌبرمتو الى الخميؿ
ىذا ٌ
كنقاش إال أنو يثبت أف منيج سيبكيو لـ يغاير منيج استاذه  ،كاذا اثبتنا ذلؾ ػ كما
سيأتي ػ  ،فإننا نقكؿ في سيبكيو ما قالو استاذنا آؿ ياسيف في الخميؿ بأنو بصرم

المدينة فييا عاش كترٌبى  ،كلكنو الينتمي إلى الفكر النحكم الذم نق أر عنو في كتب
الدارسيف .
كعميو ال يمكف إنكار أف تغاي ار منيجيا عمى مستكل الفكر النحكم حدث في
النحك البصرم  ،كىذا ما سنحاكؿ اثباتو ػ إف شاء اهلل ػ في المبحث االتي .
ثانيا ػ المعايير الفكرية لمدرسة البصرة النحكية كانعاكساتيا في فكر ىم ٍف يع ٌد رائدا ليذه
المدرسة:
ميزتو مف النحك الككفي ،كرسمت
لقد يعرؼ النحك البصرم بسمات منيجية ٌ
مالمحو المستقمة عف غيره مف المدارس النحكية ،كأبرز ىذه السمات نستشفيا مف
منيج البصرييف في التعامؿ مع أصكؿ النحك العربي ؛ ألف االختالؼ بيف النحاة لـ
يحصؿ في المادة النحكية؛ألف النحك كاحد كالمغة كاحدة ،كانما حصؿ في طريقة
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تناكؿ المادة كاألسس الفكرية التي عكلجت في ضكئيا ىذه المادة  ،مما قاد إلى خمؽ
ما عرؼ بالخالؼ النحكم ،كلعؿ المكقؼ مف أصكؿ النحك يأتي في مقدمة ىذه
األسس ،فالبصرم لو طريقة تختمؼ عف الككفي في تناكؿ ىذه األسس ؛ كليذا نحكـ
ببصرية فالف أك ككفيتو في ضكء مكقفو مف ىذه األصكؿ .
اعتناء كبي ار بيذا األمر فظيرت إلى الكجكد مصنفات عديدة
كقد اعتنى الباحثكف
ن
أخذت عمى عاتقيا ميمة تحديد مالمح المنيج البصرم في النظرة إلى األصكؿ
كاختالفيـ مع غيرىـ مف النحكييف  ،ككفييف كانكا أك غيرىـ  ،كليس البحث معنيا
بعرض كؿ ما كتب حكؿ ىذا المكضكع  ،كلكف ما ييمنا ػ ىنا ػ ىك اإلشارة إلى أبرز
ما لحظو الباحثكف في المنيج البصرم.
إف القارئ ليذه المصنفات يرل أف معظميا قد اتفؽ عمى أف البصرييف كانكا
يعطكف لمقياس المساحة الكبرل عمى حساب السماع  ،كأنيـ كانكا نتيجة لتقديس
أقيستيـ تمؾ يخضعكف ليا الكالـ الفصيح في كؿ صكره  ،كمف ذلؾ نصكص الذكر
الحكيـ  ،فما كافؽ القياس منيا قبمكه كما لـ يكافقو اخضعكه لمتأكيؿ كالتقدير لكي
تتبع ما كتب في ذلؾ
التغادر اآلية الكريمة ساحة القياس ٌ
المقدس  ،كلسنا ىنا بصدد ٌ
عما رسمو الباحثكف مف صكرة
كلكف البحث يكتفي ببعض النصكص التي تفصح ٌ
لمنحك البصرم في منيجيـ في التعامؿ مع أصكؿ النحك ،يقكؿ الدكتكر عبد الجبار

النايمة  (( :استشياد البصرييف بالقرآف الكريـ اليختمؼ عف استشيادىـ بسائر
النصكص األخرل  ،فمع اعترافيـ التاـ بأف القرآف مصدر ميـ لمشكاىد الصحيحة
البينات  ،اعتزكا بأقيستيـ كأصكليـ
كالفصيحة كرغبتيـ القكية في االستشياد بآياتو ٌ
كقدمكىا عمى ً
كؿ نص كىذا جعميـ اليستشيدكف بآية إال إذا تأيدت بالسماع شع ار
ٌ

()13
صرح بأف القياس ىك
كاف أك كاف نث ار ))  ،أما الدكتكر عبد العاؿ سالـ مكرـ فقد ٌ
الصبغة العامة لمنحك البصرم فقاؿ  (( :الصبغة العامة لممذىب البصرم أنو مذىب

حاكؿ أف يدخؿ مسائؿ النحك في ( بكدقة ) المنطؽ بأقيستو كتعميالتو كفركضو
كتأكيالتو قبؿ الرجكع إلى كالـ اهلل ككالـ العرب لعرض ىذه المسائؿ في ضكئيا ،
كمف ىنا كاف أىـ مايرتكز عميو المذىب البصرم ىك القياس ))(.)14
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فما نستشفٌو مف ىذيف النصيف أف البصرييف اعتزكا بأقيستيـ كحاكلكا إخضاع
النصكص الفصيحة ليا ػ بما في ذلؾ نصكص القرآف الكريـ كقراءاتو ػ  ،كاتسمت ىذه
جر مسائؿ النحك إلى ساحة المنطؽ كالفمسفة مما
األقيسة بأنيا منطقية ،حاكلت ٌ
قادىـ إلى التأكيؿ كالتعميؿ كالتقدير.
يتقص جميع النصكص ؛
البد مف التنبيو في ىذا المكضع عمى أف البحث لـ
ك ٌ
ٌ
لكثرتيا كعدـ سماح مساحة البحث المحدكدة بعرضيا  ،كلكف ىذه السمات أصبحت
مف المسمٌمات العممية التي أصبحنا نقرؤىا في كتب أصكؿ النحك ،ككأف النحك

تكسع الككفييف في السماع كالركاية،
لتكسعيـ فيو مقابؿ ٌ
البصرم أصبح رديفا لمقياس ٌ
حتى قيؿ إف البصرة مدرسة قياس كالككفة مدرسة ركاية كسماع.
كالنظر في ىذه السمات يجعمنا نتساءؿ  ،مف أيف استمد الباحثكف ىذه السمات ؟،
ىؿ استمدكه مف اطالعيـ عمى فكر نحاة الرعيؿ األكؿ بدءا بأبي األسكد كصكال إلى
أبي اسحؽ الحضرمي ؟  ،أـ أنيـ استمدكه مف نحك الخميؿ كسيبكيو ؟  ،أـ مف نحك
مف جاء بعدىما ؟ ،كاإلجابة عف ىذه السؤاالت ترسـ لنا الطريؽ إلى التكصؿ إلى
أمريف ميميف  ،ىما :
األكؿ  :أف النحك في البصرة نما كترعرع حتى استكل ناضجا كامال في كتاب
سيبكيو كىك في ىذه المرحمة مف عمره كاف كصفيا استقرائيا قكامو كالـ اهلل ككالـ
خمقو مف العرب الفصحاء ،كلكنو انحرؼ فيما بعد عف ىذه الطريؽ ليسمؾ مسالؾ
المعيارية المحضة كما اجتمبتو مف مناىج في التفكير النحكم .
الثاني  :أف ىذه السمات اليمكف أف تككف مستمدة مف فكر النحاة االكائؿ ؛ ألف
ترد ذلؾ  ،فما أيثر عف أبي األسكد كصكال إلى أبي اسحؽ الحضرمي
األدلة النقمية ٌ
تقدـ ػ أف يككف مالحظ أك مكاقؼ لغكية احتيكـ فييا إلى الفطرة الفصيحة
اليعدك ػ كما ٌ
كالسميقة النقية  ،مف غير الرككف إلى قياس منطقي أك تعميؿ فمسفي  ،كنظرة في ىذه

المركيات تثبت ذلؾ .
صرح أستاذنا الفاضؿ د .محمد حسيف آؿ ياسيف بأف نحكه ػ أم
أما الخميؿ فقد ٌ
الخميؿ ػ كاف بعيدا عف القياس المنطقي  ،فقاؿ  (( :كالنجد في آرائو النحكية مايؤيد
انتماءه إلى مدرسة البصرة ،فيك بالكقت الذم يمجأ إلى القياس أحيانا نراه يعتد
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اعتدادا كبي ار بالشكاىد التي سمعيا مف أفكاه العرب كيبني عمى مسمكعاتو قكاعده ...
فالخميؿ إذف جامع خصائص ػ ما يس ٌمي بعده ػ المدرستيف البصرية كالككفية كاف لـ
تكف ىذه الخصائص مف الكضكح بالشكؿ الذم انشطر كتكضح عند تمميذيو سيبكيو

كالكسائي  ،)15()) ...فاألستاذ الفاضؿ لـ ينؼ ريادة الخميؿ لمدرسة البصرة فحسب ،
عما يعرؼ مف النحك
بؿ نفى انتماءه إلييا ؛ ألنو الحظ اختالفا في منيج الخميؿ ٌ
البصرم  ،كىك في مقابؿ ذلؾ أثبت الريادة لسيبكيو  ،ليصؿ إلى القكؿ بأف اختالؼ
منيج البصرييف النحكم بدأ مف كتاب سيبكيو  ،ككأف التأسيس ليذه المدرسة انطمؽ
منو  ،ككأف السمات المتقدـ ذكرىا استمدت مف الكتاب  ،فقاؿ  ... (( :حيث اىتـ
ككسعو في ( كتابو ) بشكؿ أصبح سمة بارزة في نحكه
سيبكيو بعده بجانب القياس ٌ
...نرل أف الجك العممي في البصرة كدراسات الفمسفة كالمنطؽ التي كاف يعيش
سيبكيو في بحرىا كربما خاضيا بنفسو  ،جعمت مف عقؿ سيبكيو عقال مفمسفا ممنطقا
مياال إلى التعميؿ كالتقدير كالقياس كتقعيد القكاعد عمى أكسع كأشير الشكاىد كترؾ

()16
يقر األستاذ الفاضؿ بريادة سيبكيو لممدرسة
مادكف ذلؾ )) ...
 ،كبعد ذلؾ ٌ
البصرية  ،فيقكؿ  (( :كميما يكف مف أمر فنحف اعتمادا عمى ما كصمنا إليو كما

كصؿ إلينا نؤيد الرأم القائؿ أف سيبكيو رأس البصرييف ))

()17

 ،كلكف إلى أم مدل

يتسـ ىذا الكالـ بالدقة ؟ ،ك ىؿ كاف سيبكيو معتدا بالقياس فعال ؟ ،كىؿ كانت
أقيستو متأثرة بعمكـ المنطؽ كالفمسفة ؟ ،كاف ثبت أنو رأس المدرسة البصرية ثبتت لو
السمات المنيجية األخرل  ،لذا نتساءؿ مرة أخرل  :ىؿ كاف ييخضع القرآف ألقيستو
؟كما قاؿ ذلؾ الدكتكر أحمد مكي األنصارم في بحثو المكسكـ ( سيبكيو في الميزاف
()18

)

؟  ،ألـ يكف لمسماع نصيب كافر في الكتاب ؟  ،كىؿ كاف يخطئ القراءات

القراء ؟  ،كالسؤاؿ األىـ  :ىؿ اختمؼ منيج سيبكيو في بحثو النحكم
القرآنية كينقد ٌ
عف منيج الخميؿ ؟  ،أـ كاف منيجو امتدادا لمنيج أستاذه ؟ .
فإف ثبت أف الخميؿ اعتد بالسماع كلجأ إلى القياس أحيانا  ،كأنو اعتمد الشكاىد
المسمكعة في بناء قكاعده  ،فما الذم فعمو سيبكيو في كتابو ؟  ،فيك بال شؾ لـ
يخرج عمى ىذه الدائرة المنيجية التي اختطيا لنفسو مستميما إياىا مف فكر أستاذه
الخميؿ  ،كعمى ذلؾ شكاىد كاثباتات مف الكتاب نفسو  ،فقراءة أكلى لمكتاب تجعمنا
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نقؼ كثي ار عند عبارات مثؿ ( سمعت العرب ) ك( سمعنا مف العرب )  ،ك ( ىذا
كالـ العرب )  ،كغيرىا الكثير مما يؤكد أف لمسماع حصة كبرل في الكتاب  ،بؿ
مبني عمى السماع الفصيح  ،أما القياس فيأتي
نكاد النبعد إذا قمنا إف الكتاب ٌ
برمتو ه
في مرحمة تالية لمسماع  ،كىك أمر طبيعي منيجيا ؛ ألف سيبكيو إنما كضع كتابو
مدكف قبمو
ٌ
ليؤصؿ لنظرية نحكية عربية لـ ييسبؽ إلييا بسابؽ  ،إذ لـ يصؿ إلينا نحك ٌ
؛ فكاف القياس طريقو لكضع قكانيف العربية كرسـ أصكؿ فصاحتيا  ،كىذا القياس نبع
مف ركح السماع كاستيميـ منو  ،فيك لـ يكف يؤصؿ لنحك بصرم ؛ لذلؾ فإف مالمح
المدرسية اليمكف تجسيدىا في كتاب سيبكيو  ،كلعؿ في مكقفو مف القرآف الكريـ
عما يعرؼ مف منيج البصرييف مف جية ،
كقراءاتو خير دليؿ عمى افتراؽ منيجو ٌ
كأف منيجو ىذا كاف امتدادا لمنيج أستاذه الخميؿ  ،فالدكتكرة خديجة الحديثي أثبتت
كيقدسو
أف سيبكيو كاف يعتني كثي ار بالشاىد القرآني كيحترمو ٌ
أبكابا نحكية كاممة عمى الشاىد القرآني كحده

()20

()19

 ،كما أنو كاف يقيـ

 ،كلـ يخطئ قراءة قرآنية أك ينقدىا
()21

سنة متٌبعة )
 ،إذ كيؼ يناقض نفسو كىك القائؿ  (( :القراءة التخالؼ ألنيا ٌ
كاف كاجيتو قراءة شاذة أك مخالفة لمقياس لـ يردىا كلـ ينقدىا مباشرة  ،بؿ ينقد المغة
التي جاءت عمييا

()22

،

 ،كىك نقد عممي ينطمؽ مف كجية نظر لغكية بحتة  ،كأف

يقكؿ  :ىي لغة ضعيفة أك قميمة

()23

 ،فمغة التخاطب مع القراءة كانت ىادئة فييا مف

االحتراـ كالعممية مايؤكد ادراؾ سيبكيو لقيمتيا  ،أما أقيستو فإف كصفت بالمنطقية فال
نقصد بيا المنطؽ الفمسفي أك الكالمي أك العقمي بؿ المنطؽ المغكم  ،فيي تنطمؽ
مف منطؽ المغة فيي منطقية لغكيا .
كلسنا ىنا بصدد الدفاع عف سيبكيو كانما نريد اثبات حقيقة عممية يثبتيا الكتاب
نفسو  ،كىك أف منيج سيبكيو النحكم لـ يخرج عف منيج أستاذه  ،كاذا نفيت الريادة
عف الخميؿ ػ كما تقدـ ػ كاذا اثبتنا تشابو منيجي الخميؿ كسيبكيو  ،فإف الريادة تينفى
عف سيبكيو أيضا  ،كيصبح مف الظمـ أف نضع كتاب سيبكيو في دائرة الكالـ عمى
تقدـ الكالـ عميو  ،فسمات ىذا المنيج
المدرسة البصرية ذات الفكر كالمنيج الذم ٌ
النممحيا في الكتاب  ،إذ انفرد سيبكيو بمنيج لـ يدانو فيو أحد مف النحاة ممف جاء
بعده ،كفي الكقت ذاتو الننكر بأف النحك البصرم شيد تغاي ار أك اختالفا في طريقة
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معالجة المادة النحكية عمى مستكل منيجي البحث كالتأليؼ كالمكقؼ مف األصكؿ
كاألقيسة كالعمؿ  ،كلكف ىذا التغاير حدث بعد كتاب سيبكيو  ،كلعؿ نظرة مكازنة بينو
المبرد تثبت ذلؾ  ،فمك كضعنا الكتابيف في الميزاف لكجدنا أنيما
كبيف مقتضب ٌ
،فالمبرد اخذ المادة النحكية كالمغكية مف
يسيراف عمى كفؽ خطيف منيجييف مختمفيف
ٌ
سيبكيو كلكنو عرضيا كعالجيا بطريقتو ىك كفكره ىك ،كفي ضكء ثقافتو كخزينو

المغكم  ،فضال عف أف دافعا آخر كاف قد كجد آنذاؾ كىي المنافسة مع الطرؼ
اآلخر ممثال بالككفييف بزعامة ثعمب ،فإف كاف كتاب سيبكيو قد كضع ألجؿ إرساء
قدـ فكره النحكم في كقت كانت الغمبة فيو
المبرد ٌ
قكانيف العربية الفصيحة  ،فإف ٌ
لمككفييف في بغداد ،كأراد تكجيو األنظار إليو كلفت اإلنتباه نحكه ؛ لذلؾ شيد كتابو اك
نحكه اختالفا في المنيج  ،كىذا األمر نستشفو مما ذكره الشيخ عبد الخالؽ عضيمة
كرده الكثير مف الركايات ألنيا
المبرد النحكم ،ففي مكقفو مف القياس ٌ
عف منيج ٌ
ممحة في أف تجرم المسائؿ عمى نظاـ
لممبرد رغبة ٌ
خالفت اقيستو يقكؿ  (( :كانت ٌ

مطرد  ،فدفعو ذلؾ إلى أف ينكر بعض الركايات التي تخالؼ
مستقيـ  ،كقياس ٌ
القياس العاـ  ،كاستكثر مف ذلؾ  ، )24 ( ))..كقاؿ أيضا  (( :كنثبت ىنا أف صاحبنا
()25

 ،ككاف يكثر مف التأكيؿ

المبرد كاف قياسا أعمؿ االقتياس في مسائؿ كثيرة ))
ٌ
حتى أف عضيمة لـ يحص المكاطف التي ٌأكؿ فييا الكالـ عمى كجكه لكثرتيا بؿ نراه
()26

يحصي ما لـ يخضعو لمتأكيؿ ألنيا أقؿ بكثير مف مكاطف التأكيؿ

.

المبرد كاف
يقر بأف ٌ
المبرد مف القراءات القرآنية فإف الشيخ عضيمة ٌ
أما مكقؼ ٌ
المتقدميف ،
يصرح بأف التخطئة مكركثة مف نحاة البصرة
ٌ
يخطىء القراءات  ،كلكنو ٌ

كرد قراءاتيـ استفتح بابيا  ،كحمؿ
القراء ٌ
فيقكؿ في ذلؾ (( :ىذه الحممة اآلثمة عمى ٌ
المبرد نصيب مكفكر في
لكائيا نحاة البصرة المتقدمكف  ...كقد كاف لممازني أستاذ ٌ
القراء
قيادة ىذه الحممة اآلثمة فقد طاب لو أف يختـ كتابو التصريؼ بالطعف عمى ٌ

كالسخرية منيـ  ...كقد اقتدل تمميذه بو  ،كنقؿ في مقتضبو ما أثبتو المازني في

تصريفو مف الطعف عمى خارجة مف ركاة نافع ))( ،)27كىذا النص يجعمنا نتكقؼ عند
أمكر عدة  ،منيا أف عبارة ( نحاة البصرة المتقدمكف غير دقيقة )  ،فمف ىـ النحاة
المتقدمكف الذيف خطٌؤكا قراءة قرآنية ؟  ،أ ىك أبك األسكد أـ الخميؿ أـ سيبكيو؟ فمـ
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رد  ،كعميو اليمكف القكؿ بأف التخطئة منيج مكركث
ينقؿ عف ىؤالء ٌاية تخطئة أك ٌ
صرح عضيمة
مف المتقدميف ألف النقكالت التؤيد صحة ىذا القكؿ  ،كمف جية أخرل ٌ
المبرد تأثر باستاذه المازني كمكقفو مف القراءات كاف نتيجة ليذا التأثر  ،كلـ
بأف ٌ
يشر إلى سيبكيو في ىذا التصريح  ،كىذا أمر مبرر ؛ ألف سيبكيو لـ يخطىء قراءة

المبرد كاف تمميذا لممازني ال لسيبكيو  ،كىنا تجدر اإلشارة إلى أمر في غاية
 ،كألف ٌ
تقدر
المبرد ٌ
األىمية كىك أف مدة زمنية طكيمة تفصؿ بيف كتاب سيبكيو كمقتضب ٌ

المبرد سنة (
(
بمئة عاـ  ،إذ كفاة سيبكيو سنة
 )180لميجرة ككفاة ٌ
 )285لميجرة  ،ككىك كقت طكيؿ بيف الكتابيف كالفكريف ككاؼ يليحدث تغيي ار في

السيما أف ىذه المدة شيدت غيابا لمنتاج النحكم الصادر
طريقة التفكير النحكم  ،ك ٌ
فالمبرد لـ يكف قريب عيد بسيبكيو كما كاف سيبكيو قريبا مف الخميؿ ؛
مف البصرة ،
ٌ
المبرد
لذلؾ تشابو منيجا الخميؿ كسيبكيو إف لـ يكف منيجا كاحدا  ،كاختمؼ منيج ٌ

عف منيج سيبكيو كاف استمد مادتو النحكية منو  ،فالكتاب كاف منبعا لنحاة العربية
عمكما  ،بصرييف كككفييف  ،انطمقكا منو كأسسكا منياجيـ كنتاجاتيـ العممية .
كعميو فإف السمات المنيجية التي نقرؤىا في كتب الباحثيف عف النحك البصرم
لممبرد مف تشدد في القياس كاخضاع
تشابو إلى ٌ
حد كبير السمات المنيجية ٌ
النصكص الفصيحة لو بما في ذلؾ القراءات القرآنية  ،كىذا يقكد إلى القكؿ بأف منيج
المبرد حقؽ امتدادا في تالمذتو الذيف تأثركا بو  ،حتى أصبحت ىذه السمات مالزمة
ٌ
تحرم الدقة عندما نسـ النحك البصرم بيذه السمات ،
لمنحك البصرم  ،كلكف يجب ٌ

انتياء بسيبكيو ،كىذا يعني أف النحك البصرم شيد
فيي التنطبؽ عمى فكر األكائؿ
ن
اختالفا فكريا أك قؿ تطك ار فكريا  ،ففي الحقبة األكلى ارتكز النحك إلى اسس غير

المبرد كمف تاله مف نحاة البصرة  ،كىذا أمر أممتو الظركؼ
التي عرفناىا عند ٌ
المحيطة بكال الفريقيف  ،فاالكائؿ كصكال إلى سيبكيو كاف ىميـ تأسيس نحك عربي
غايتو عصمة المساف مف المحف ككضع القكانيف النحكية لحماية لغة القرآف مف الخطأ
كالزلؿ  ،كلـ تكف غايتيـ تأسيس نحك مدرسي أك مدرسة نحكية ؛ ألف فكرة االنضكاء
تحت مدرسة ما أكجدتيا في حقيقة األمر المنافسة العممية بيف النحاة  ،كمحاكلة كؿ
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المبرد عندما
فريؽ أثبات كجكده العممي عمى حساب اآلخر  ،كىذه األجكاء شيدىا ٌ
قدـ إلى بغداد .
كعميو يمكف القكؿ إف انطالؽ المدرسة البصرية بفكرىا المعيكد في كتب
المبرد إلى بغداد  ،اذ كانت الساحة ىناؾ ككفية  ،إذ
الباحثيف يبدأ منذ رحيؿ ٌ
المبرد استطاع استمالة تالمذة ثعمب
السائدىك النحك الككفي بزعامة ثعمب  ،كلكف ٌ
بحذقو كعممو  ،فجعميـ ينبذكف الفكر الككفي ليسيركا عمى خطى استاذىـ الجديد

بفكره الجديد الذم يبيركا بو

()28

 ،لترتسـ بذلؾ مالمح فكر نحكم جديد لـ تألفو

المبرد اعجاب مف
مجالس العمـ في بغداد  ،كىك النحك البصرم  ،إذ لقي مذىب ٌ
كاف ككفيا في أكؿ أمره  ،مثؿ ابف السراج كالزجاج كالزجاجي  ،ليتحقؽ بذلؾ امتداد
المنيج الذم ذكره د .أحمد مختار عمر في تعريفو لمصطمح المدرسة  ،فضال عف

فالمبرد كضع
المبرد نفسو كامتداد منيجو لدل تالمذتو مف بعده ،
ٌ
كجكد الرائد كىك ٌ
أسس المدرسية عمى كفؽ ىذا المفيكـ  ،كقد انطمؽ مف كتاب سيبكيو  ،كلكنو لـ يسر
متفرد في منيجو مستقؿ فيو  ،كىذا ال يتقاطع مطمقا
عمى خطاه المنيجية  ،فسيبكيو ٌ
َّ
كككفيوي قد انطمؽ مف الكتاب  ،كىنا ينبغي
مع القكؿ بأف النحك عمكما  :بصرَّيوي
التفريؽ بيف أمريف :

األكؿ ػ أف مسألة انطالؽ النحك مف البصرة  ،كأف الكتاب مبتدأ النحكيف  ،أمر
مفركغ منو .
الثاني ػ ينبغي التفريؽ بيف نسبة النحك إلى المكاف كبيف نسبتو إلى فكر منيجي كاحد
كممتدد عمى مدل قركف الزماف كلو صداه عند المتأخريف مف النحاة  ،فنحك سيبكيو
ينتمي إلى البصرة كىك انتماء مكاني ال فكرم في ضكء المالمح الفكرية التي رسميا
الدارسكف لمنحك البصرم  ،فيي صكرة لمنحك الذم جاء بعد سيبكيو كلكف الدارسيف
عممكا احكاميـ فجعمكىا شاممة لمنحك البصرم منذ نشأتو كصكال إلى آخر نحكم
انتسب إلى مدرسة البصرة .
فالنحك يكلد في البصرة كنشأ كترعرع عمى أيدم عممائيا كقيدـ كامال في كتاب سيبكيو
 ،كلكنو حتى عيد سيبكيو لـ يصطبغ بصبغة المدرسية ؛ ألف ىذا العيد كاف عيد
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المبرد يككف النحك قد تجاكز
التأسيس كالتثبيت ألركانو  ،كعندما نصؿ إلى زماف ٌ
السيما أف
عيد التأسيس ليصؿ إلى مرحمة التأليؼ كاالجتياد الذم خمقتو المنافسة ك ٌ

طرفان منافسان اليقؿ قكة عف النحك البصرم كاف ىك السائد في الساحة العممية  ،كىك
النحك الككفي  ،فأصبح رائد كؿ فريؽ يسابؽ منافسيو في التفكؽ كاظيار الفصاحة

كالتمكف مف المغة كاكتساب التالميذ .
كمانريد اثباتو ىنا  ،ىك أف التأريخ لممدارس النحكية يبدأ بعد كتاب سيبكيو مع
المبرد انطمؽ مف سيبكيو آخذا منو مادتو
المبرد إلى بغداد  ،كىذا الينفي أف ٌ
ذىاب ٌ
كقكاعده  ،كلكنو اختمؼ عنو في المنيج المعتمد في التعامؿ مع األصكؿ كتقنيف
القكاعد .
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Abstract
The search in the grammar schools has served ample space in
thought grammar talk, not spared researchers effort to stand on
the history of this school and rooting them and install the assets
that distinguish one from the other, it has worked hard a lot of
scientists in touch assets or standards that must be available at
the thought of Grammar to be called a true term (school) or
(doctrine) or other terms that we read in the books of grammar
schools.
And we also read differences were sharp sometimes among
scholars in the fact that there are grammar schools, and ranged
this idea between reality and illusion, some of whom
acknowledged my school Basra and Kufa only, including the
expansion of the Making schools more than two, added the
Baghdad School and the Levant and Andalusia, and some of
them saying only existence of grammatical School and one only
a visual school.
Whatever the case is I am in this position will not speak on the
problem of rooting for schools grammatical, but will highlight
problematic others may become one of the axioms in the eyes of
most researchers, if not all, have not seen each problematic, but
a closer look at books grammar schools and developed by of
attributes about visual makes us wonder: from the grammarians
can pioneered the school visual?, and the question format
(when) the need in this regard and officiated this: When
formulated harbingers so-called doctrine of Basra or visual?,
Will's book is Sebojh extension integral or parented to School
Basra also represented wrote radiator and Abu Bakr bin OS and
others. ؟
Before delving into the midst of answering advanced Alsaalat
to be alert that we mean grammar school here thought the theory
and practice levels, or levels of systematic research and
authorship.
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And it should pause when the concept of the word (school) in
the eyes of researchers, and then try to apply this concept of
counting the pioneer of grammatical School Basra, to explore
this fact a great deal of importance.
A search can not fail to offer as well as the methodology and
intellectual standards drawn by the researchers wrote Basra ،to
govern Bbesria this world without the other.
The search will take on the task statement that the birth of the
school visual then thought grammatically knew including
custom feature of the methodology drawn researchers for this
thought but came late on time author Sebojh, and that these
features do not find an echo and palpable in the methodology
adopted by Sebojh in his book, although The first book is the
premise of some Arab in general and towards optical especially.
It is an attempt to explore new broadcast convictions A_i_artha
and I read in the books of grammar schools, to notice that the
area was present between Sibuyeh and visual features thought
that I read in these books, as Sibawayhi the idea of grammar was
away from her.
Our goal in this service our dear and adding language what is
useful for students of Arabic and fans, and reconcile only trust
in the Almighty.
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مصادر البحث :
الفراء مذىبو في دراسة النحك كالمغة  ،د .أحمد مكي األنصارم ،
ُ .أبك زكريا ٌ
مطبكعات المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمكـ الجامعية  ،القاىرة ،
1964ـ.
المبرد ك أثره في عمكـ العربية  ،محمد عبد الخالؽ عضيمة ،
ِ .أبك العباس ٌ
مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط 1405 ،1ىػ .
ّ .البحث المغكم عند العرب مع دراسة لقضية التأثير كالتأثر  ،د.أحمد مختار
عمر  ،عالـ الكتب  ،القاىرة  ،ط1978 ،3ـ.
ْ .دركس في المذاىب النحكية  ،د .عبده الراجحي  ،دار المعرفة الجامعية ،
اسكندرية  ،مصر.1988 ،
ٓ .سيبكيو في الميزاف (بحث ) ،د .أحمد مكي األنصارم ،مجمة مجمع المغة
العربية  ،القاىرة  ،ج 1974 ، 34ـ.
ٔ .الشاىد ك أصكؿ النحك في كتاب سيبكيو ،د .خديجة الحديثي ،مطبكعات
جامعة الككيت 1974 ،ـ.
ٕ .الشكاىد القرآنية في كتاب سيبكيو  ،محمد ابراىيـ مصطفى عبادة  ،رسالة
دكتكراه،كمية دار العمكـ  ،جامعة القاىرة 1977 ،ـ.
ٖ .الشكاىد كاالستشياد في النحك  ،عبد الجبار النايمة  ،مطبعة الزىراء  ،بغداد
،ط1،1976ـ.
ٗ .في المدارس النحكية ( بحث )  ،د.محمد حسيف آؿ ياسيف  ،مجمة المكرد ،
مجػ  ،3ع 1974 ،4ـ.
َُ.

القرآف الكريـ ك أثره في الدراسات النحكية  ،د.عبد العاؿ سالـ مكرـ

الجراح الصباح ،ط1978 ،2ـ.
،مؤسسة عمي ٌ
الكتاب ،سيبكيو ،تحقيؽ كشرح  :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي
ُُ.
،القاىرة ،ط1988 ،3ـ.
ُِ.

الكتاب ( بحث )،د.ميدم المخزكمي ،مجمة كمية اآلداب كالعمكـ

،جامعة بغداد،ع 1957 ،2ـ.
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كتب المدارس النحكية (دراسة كتحميؿ)  ،حناف قادر أميف ،رسالة

ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة ديالى 2003 ،ـ.
ُْ.

المدارس النحكية ،د.خديجة الحديثي ،دار األمؿ ،األردف،ط

،3

2001ـ.
ُٓ.

المدارس النحكية ،د .شكقي ضيؼ  ،دار المعارؼ ،ط ،7د.ت .

ُٔ.

مدرسة البصرة النحكية نشأتيا كتطكرىا  ،د.عبد الرحمف السيد ،دار

المعارؼ ،مصر ،ط.1968 ،1
ُٕ.

المدرسة النحكية في مصر كالشاـ في القرنيف السابع كالثامف مف

اليجرة  ،د.عبد العاؿ سالـ مكرـ  ،دار الشركؽ  ،ط1980 ،1ـ.
المبرد  ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة ،
ُٖ.
المقتضب  ،أبك العباس ٌ
عالـ الكتب  ،بيركت  ،د.ت .
ُٗ.

منيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو كمآخذ

بعض المحدثيف عميو ( دراسة نقدية تحميمية نحكية كصرفية ) ،د.سميماف
يكسؼ خاطر ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط2008 ، 1ـ.
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